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DEFINIÇÃO DE MEDIDAS PARA MINIMIZAÇÃO DOS EFEITOS DAS 
CHEIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, SC – SIMULAÇÃO 

HIDROLÓGICA COM BACIAS DE DETENÇÃO 

Márcia Pedrollo1; Karine Pickbrenner2; Andréa Germano 3 & Antônio S. J. Krebs4  

RESUMO – Este trabalho é a continuidade do estudo de simulação hidrológica, com o modelo 
IPHS1, que apresentou os resultados de vazão máxima em 70 trechos do rio Criciúma, para um 
tempo de retorno de 10 anos. No cenário atual foram identificadas, ao longo do canal do rio 
Criciúma, 8 regiões com problemas de alagamento e os respectivos volumes excedentes.  
Dentre as alternativas de controle disponíveis para minimizar os efeitos das cheias, optou-se pela 
utilização de bacias de detenção, em função da impossibilidade de ampliação da rede de drenagem e 
da situação atual de inexistência de um Plano Diretor que determine medidas de controle na fonte. 
A partir de levantamentos de campo que identificaram áreas potenciais para construção de bacias de 
detenção, foram simuladas diversas alternativas de cenário. Os resultados foram avaliados de 
acordo com os seguintes critérios: (i) contribuição da bacia de detenção para redução do pico do 
hidrograma no canal principal do rio Criciúma; (ii) redução do pico do hidrograma na bacia de 
detenção; (iii) avaliação do aproveitamento da bacia de detenção e (iv) necessidade local de 
controle de cheia. 

ABSTRACT - This work is the continuity of the hydrological simulation study, with the IPHS1 
model that introduced the results of maxim flow in 70 stretches of the Criciúma river, for a 10 years 
return period. In the current scenery were identified, along the Criciúma river channel, 8 regions 
with flooding problems and the respective exceeding water volumes.  
Among the options of available control to minimize the effects of the inundations, we opted by the 
detention basins utilization, in function of the enlargement impossibility of the drainage chain and 
of the current inexistence of Director Plan that determines source control measures. 
Several options sceneries were simulated with field surveys that identified potentials areas for 
detention basins construction. The results were evaluated according to the following criteria: (i) 
contribution of the detention basin for reduction the hydrograph peak in the Criciúma river main 
channel; (ii) reduction of the hydrograph peak in the detention basin; (iii) evaluation of the 
detention basin utilization (iv) the need of local inundation control. 
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INTRODUÇÃO 

O município de Criciúma, situado na porção sudeste do estado de Santa Catarina, possui uma 

população de 170.420 habitantes e constitui-se no mais importante pólo de desenvolvimento 

urbano-industrial do sul do estado. A crescente expansão urbana que Criciúma vem experimentando 

nas últimas décadas não se fez acompanhar de um planejamento racional do uso e ocupação do 

solo. Entre os problemas decorrentes desta falta de planejamento destacam-se os freqüentes 

alagamentos a que a cidade é submetida, acarretando prejuízos significativos ao poder público e à 

comunidade local. 

Com o objetivo de levantar, gerar e disponibilizar informações e conhecimentos que permitam 

a reavaliação do atual Plano Diretor Municipal foi firmado o convênio de cooperação técnico-

científica entre a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM e a Prefeitura Municipal 

de Criciúma para a execução do Projeto Subsídios ao Planejamento Territorial e Definição de 

Medidas para Minimização dos Efeitos das Cheias Urbanas no Município de Criciúma, SC. 

A identificação de pontos críticos na área urbana sujeitos a alagamentos (cenário atual) e a 

definição de medidas para minimização dos efeitos das cheias urbanas (cenário futuro) exigem a 

quantificação das vazões máximas que podem ocorrer em vários pontos da bacia. 

A partir dos resultados de vazão máxima obtidos em 70 trechos do rio Criciúma, para um 

tempo de retorno de 10 anos, apresentados por Pedrollo et al. (2005), propôs-se, como medida de 

controle de cheia, a utilização de bacias de detenção. Para a estimativa das vazões e simulação do 

escoamento através de reservatórios foi utilizado o modelo hidrológico IPHS1. 

 

OBJETIVOS 

Desenvolver uma proposta de gerenciamento das inundações na cidade de Criciúma com 

sugestões de modo a minimizar o impacto das inundações e gerar subsídios para reavaliação do 

atual Plano Diretor Municipal. 

A partir do conhecimento das regiões sujeitas a alagamentos e dos respectivos volumes de 

água excedentes, reavaliar os pontos críticos sujeitos a inundações no canal principal do rio 

Criciúma, considerando as medidas mitigatórias disponíveis para o controle de cheias.  

 
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO CENÁRIO ATUAL E MEDIDAS DE CONTROLE 

Os resultados da simulação hidrológica identificaram, ao longo do canal do rio Criciúma, 8 

(nove) regiões com problemas de alagamento e os respectivos volumes excedentes, para um tempo 

de retorno de 10 anos, conforme Figura 1. 

Os resultados apresentados forneceram elementos para análise de possíveis alternativas de 

controle, visando buscar uma combinação de intervenções no sistema de drenagem que objetivem 
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eliminar as enchentes, para um determinado risco relacionado com a precipitação de projeto do 

cenário atual de ocupação urbana. 

As seguintes medidas de controle disponíveis foram analisadas (UFRGS, 2002): 

• Redução de escoamento superficial através de medidas de controle na fonte; 

• Detenções em locais onde existam áreas disponíveis ou na falta destas em locais 

enterrados; 

• Ampliação da capacidade de escoamento do sistema. 

Dentre as alternativas apresentadas, optou-se pela segunda medida, em função da 

impossibilidade de ampliação da rede existente e da situação atual de inexistência de um Plano 

Diretor que determine medidas de controle na fonte. 

 

BACIAS DE DETENÇÃO  

Os reservatórios e as bacias de detenção são dispositivos de armazenamento que permitem o 

retardo do escoamento, atenuando o pico dos hidrogramas e possibilitando a recuperação da 

capacidade de amortecimento perdida pela bacia devido à impermeabilização. Segundo Tucci, Porto 

e Barros (1995), o objetivo deste tipo de sistema é minimizar o impacto hidrológico da redução da 

capacidade de armazenamento natural da bacia hidrográfica, armazenando, temporariamente, o 

volume de água que iria inundar as vias públicas. A bacia de detenção, diferentemente do aumento 

da capacidade das canalizações, não transfere a cheia para jusante, ao contrário, ela atua no sentido 

de amortecer o pico de vazão de jusante.  

As seguintes vantagens e desvantagens podem ser relacionadas para este tipo de sistema: (i) 

previne impactos adversos do desenvolvimento, restaurando o armazenamento natural perdido; (ii) 

não transfere para jusante o impacto da urbanização; (iii) problemas são resolvidos na origem; (iv) 

controle da qualidade da água; (vi) custos reduzidos, se comparados a um grande número de 

controles distribuídos; (vii) custo menor de operação e manutenção, (viii) facilidade de administrar 

a construção; (ix) aumento da conscientização ambiental dos técnicos e da comunidade; (x) sob 

algumas condições hidrológicas, armazenamentos localizados nas partes mais baixas das bacias 

podem aumentar as taxa de escoamento a jusante devido a hidrogramas retardados; (xi) dificuldade 

de achar locais adequados; (xii) custo de aquisição da área; (xiii) reservatórios maiores que têm 

oposição por parte da sociedade; (xiv) manutenção; (xv) não contribui para a redução dos poluentes 

agregados aos sedimentos; (xvi) falta de informação da população sobre o funcionamento das 

bacias; (xvii) falta de capacitação dos profissionais da área; (xviii) escassez de recursos financeiros 

(Tucci e Marques, 2000 e UFRGS, 2002).  

Dentre as desvantagens citadas, cabe ressaltar, devido a sua importância, a manutenção dos 

reservatórios, principalmente em relação à previsão de programas de limpeza sistemática após as 
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cheias e dragagem periódica. A qualidade da água do pluvial não é melhor que a do efluente de um 

tratamento secundário e a quantidade de material suspenso na drenagem pluvial apresenta uma 

carga muito alta considerando a vazão envolvida. 

 

ALTERNATIVAS LOCACIONAIS PARA AS BACIAS DE AMORTECIMENTO 

Como Criciúma é uma cidade muito urbanizada, principalmente nas regiões centrais, as 

bacias de detenção devem ser localizadas preferencialmente nas regiões de cabeceira até o médio 

curso do rio, onde existe uma menor ocupação do espaço físico, permitindo a locação de áreas para 

a execução destas obras hidráulicas. 

As atividades conjuntas de campo com a análise das ortofotocartas que englobam a bacia do 

rio Criciúma, geraram o mapeamento de locais para implantação de bacias de detenção, 

considerando-se as regiões críticas e as limitações físicas existentes quanto ao aspecto ocupacional. 

Foram sugeridas 31 regiões potenciais à construção de bacias de detenção, conforme Tabela 1 

e Figura 1. 

Tabela 1 - Bacias de detenção sugeridas para a simulação do cenário futuro da bacia Criciúma 

SB de 
contribuição 

Bacia de 
Detenção 

Volume Bacias de 
Detenção (m3) 

Área Bacias de 
Detenção (m2) 

Altura Bacias de 
Detenção (m) 

1 634 422,7 1,5 
2 7536 5024 1,5 3 
3 1995 1330 1,5 

5 1 1263 842 1,5 
1 5203 3469 1,5 
2 1153 769 1,5 
3 3489 2326 1,5 
4 10903 7269 1,5 
5 2851 1901 1,5 
6 720 480 1,5 
7 1239 826 1,5 
8 1200 800 1,5 
9 496 331 1,5 

10 661 441 1,5 
11 3865 2577 1,5 
12* 11144 7430 1,5 

9 

13 24675 16450 1,5 
12 1 1163 775,69 1,5 
13 1 3273 2182 1,5 
14 1 2436 1624 1,5 

1 7294 4863 1,5 
15 

2 1165 777 1,5 
1 2608 1739 1,5 
2 10630 7087 1,5 
3 6454 4303 1,5 16 

4 3474 2316 1,5 
1 2841 1894 1,5 17 
2 6574 4383 1,5 
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SB de 
contribuição 

Bacia de 
Detenção 

Volume Bacias de 
Detenção (m3) 

Área Bacias de 
Detenção (m2) 

Altura Bacias de 
Detenção (m) 

3 5719,5 3813 1,5 
4 1606 1071 1,5 

 

5 5025 3350 1,5 
* na alternativa final de simulação esta bacia de detenção apresentou um acréscimo de 30% em sua área. 

 

MODELAGEM HIDROLÓGICA 

No modelo IPHS1 para a propagação de cheias está implementado o método de Muskingum 

em suas diferentes versões. O método de propagação de cheias utilizado neste estudo foi o de 

Muskingum-Cunge Linear para trechos de canal aberto e Muskingum-Cunge Não Linear para 

condutos fechados. Para a simulação do escoamento através de reservatórios o modelo utiliza o 

método de Pulz, baseado na equação de continuidade concentrada e numa relação da vazão de saída 

do reservatório em função do armazenamento. O modelo permite que a vazão de saída seja 

calculada a partir da relação cota-volume (ou armazenamento) do reservatório e das características 

de suas estruturas extravasoras. 

O sistema deve ser sempre analisado como um todo, ou seja, bacias de contribuição e canal 

principal do rio. Por isso, torna-se importante a utilização das bacias de detenção ou reservatórios 

mesmo nas situações em que o limitante de jusante (entenda-se como a capacidade de escoamento a 

jusante) seja compatível com o aporte de montante. No sistema em estudo - rio Criciúma e bacias de 

contribuição - algumas vezes foi considerada a situação de simulação desprezando a capacidade de 

jusante, de forma a permitir um maior amortecimento e retardo do pico dos hidrogramas de aporte 

ao canal do rio. Nestes casos o modelo simulou o reservatório armazenando toda a vazão de 

entrada, sem desviar (sem o “by-pass”) a vazão que seria comportada imediatamente pela 

canalização de jusante. 

Os dados necessários à simulação do cenário futuro do rio Criciúma foram os seguintes: 

• Áreas de drenagem específicas a cada reservatório: obtidas utilizando ferramentas de 

geoprocessamento; 

• Tabelas cota x armazenamento: elaboradas a partir das áreas disponíveis para a construção 

das bacias de detenção. Estipulou-se 1,5m como altura máxima padrão das bacias de 

detenção, sendo o máximo volume 1,5 x área; 

• Estruturas extravasoras: as saídas de fluxo das bacias de detenção são reguladas por 

dispositivos hidráulicos fixos, tais como vertedores, orifícios, condutos de fundo e 

reguladores móveis (UFRGS, 2002). 

Para a simulação dos reservatórios na bacia do rio Criciúma foram utilizadas estruturas do 

tipo vertedor e orifício de fundo, respectivamente para as descargas de extravasamento e de 

esvaziamento do reservatório. 
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Adotou-se vertedor padrão com comprimento da crista de 10m, coeficiente de descarga 1,66 e 

cota da crista de 1,2m e orifício padrão de diâmetro 400mm e coeficiente de escoamento de 0,6. 

 

RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES DO CENÁRIO FUTURO 

As bacias de detenção propostas (Tabela 1) foram avaliadas segundo os seguintes critérios: 

• Comparação entre os hidrogramas no ponto de aporte da sub-bacia ao canal principal do 

rio Criciúma, no cenário atual e no cenário futuro (com reservatórios), onde se comparou 

principalmente o valor e o tempo dos picos; 

• Comparação entre os picos de vazão nos hidrogramas de entrada e saída da bacia de 

detenção, com o objetivo de avaliar a eficiência da bacia em relação à redução do pico do 

hidrograma; 

• A altura máxima atingida pela água na bacia de detenção, com o intuito de verificar: (i) se 

houve ou não vertimento, considerando a altura da crista do vertedor (1,20m) e (ii) o 

aproveitamento da bacia de detenção; 

• Necessidade local de controle de cheia. 

A seguir serão apresentados os resultados das simulações por sub-bacia. 

Simulação da sub-bacia 3 

A sub-bacia 3 foi subdividida em sub-bacias 3A e 3B, segundo o critério de número de pontos 

de aporte no canal principal do rio Criciúma. 

 

Simulação da sub-bacia 3A 

Para a simulação do cenário futuro da sub-bacia 3A foram sugeridas 2 (duas) regiões 

potenciais à construção de reservatórios de detenção (Figura 1 e Tabela 1). 

Na Tabela 2 é apresentada a síntese dos resultados da simulação hidrológica com as bacias 

sugeridas. 

Tabela 2 - Resultados das simulações nas bacias de detenção da SB3A 

Bacia de 
detenção 

Pico de vazão no hidrograma 
de entrada (m3/s) 

Pico de vazão no 
hidrograma de saída (m3/s) 

h máxima na bacia 
de detenção (m) 

2 2,72 0,3 0,81 
3 1,59 0,85 1,29 

Ambas as bacias de detenção reduzem bastante o pico de cheia, entretanto, seria interessante 

aumentar um pouco a área da bacia 3 para evitar vertimento. 

Na simulação do cenário atual do rio Criciúma, sem a implantação de reservatórios de 

detenção, obteve-se, no ponto de aporte da sub-bacia 3A um hidrograma com pico de 8,33m3/s, no 

tempo de 88min. Considerando a existência das 2 (duas) bacias propostas, o pico deste hidrograma, 

no tempo de 92min foi de 4,46m3/s.  
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Simulação da sub-bacia 3B 

Para a simulação do cenário futuro da sub-bacia 3B foi sugerida 1 (uma) região potencial à 

construção de bacias de detenção (Figura 1 e Tabela 1). 

Na Tabela 3 é apresentada a síntese dos resultados da simulação hidrológica com a bacia 

sugerida. 

Tabela 3 - Resultados das simulações na bacia de detenção da SB3B 

Bacia de 
detenção 

Pico de vazão no hidrograma 
de entrada (m3/s) 

Pico de vazão no 
hidrograma de saída (m3/s) 

h máxima na bacia 
de detenção (m) 

1 2,66 2,68 1,46 
 

A análise dos resultados apresentados na Tabela 3 mostra que a bacia de detenção 1 não 

contribuiu de forma alguma para a redução do pico de cheia, ao contrário, contribuiu para aumentar 

este valor. Ocorre que houve, durante o processo de simulação, uma coincidência temporal entre os 

valores máximos de vazão vertida e vazão efluente pelo descarregador de fundo, ocasionando um 

pico de vazão efluente maior que o de vazão afluente. A bacia 1 revelou-se, então, totalmente 

dispensável. De fato ela está localizada muito a jusante na sub-bacia 3B, tanto que a área de 

drenagem a ela contribuinte corresponde a 92,5% da área total desta sub-bacia. Por outro lado, a 

área desta bacia de detenção é muito pequena, tornando o volume de água que ela é capaz de 

armazenar insignificante, em relação à vazão a ela afluente. 

Na simulação do cenário atual do rio Criciúma, sem a implantação de reservatórios de 

detenção, obteve-se, no ponto de aporte da sub-bacia 3B o hidrograma com pico de 2,87m3/s, no 

tempo de 84min. Considerando a existência da bacia proposta, o pico, no intervalo de tempo 84min 

foi de 2,87m3/s, ou seja a bacia não contribuiu para o amortecimento das vazões. 

 

Simulação da sub-bacia 5A 

Para a simulação do cenário futuro da sub-bacia 5A foi sugerida 1 (uma) região potencial à 

construção de bacias de detenção (Figura 1 e Tabela 1). 

Na Tabela 4 é apresentada a síntese dos resultados da simulação hidrológica com a bacia 

sugerida. 

A análise dos resultados apresentados na Tabela 4 evidencia um pequeno abatimento do pico 

do hidrograma e uma condição de vertimento do reservatório. 

Tabela 4 - Resultados das simulações na bacia de detenção da SB5A 

Bacia de 
detenção 

Pico de vazão no hidrograma 
de entrada (m3/s) 

Pico de vazão no 
hidrograma de saída (m3/s) 

h máxima na bacia 
de detenção (m) 

1 1,89 1,76 1,39 
 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 8 

Na simulação do cenário atual do rio Criciúma, sem a implantação de reservatórios de 

detenção, obteve-se, no ponto de aporte da sub-bacia 5A, o hidrograma com pico de 8,00m3/s, no 

tempo de 88min. Com a bacia proposta o pico do hidrograma chega a 7,47m3/s, em 96min. 

No âmbito local a bacia de detenção 1 precisaria ser maior para evitar vertimento e 

conseqüente alagamento das regiões vizinhas.  

 

Simulação da sub-bacia 9 

Na simulação do cenário atual do rio Criciúma, sem a implantação de bacias de detenção, 

obteve-se, no ponto de aporte da sub-bacia 9 o hidrograma apresentado na Figura 2. O pico do 

hidrograma, no intervalo de tempo 114min foi de 42,1m3/s. 

Para a simulação do cenário futuro da sub-bacia 9 foram levantadas, conforme o Figura 1 e 

Tabela 1, 13 (treze) áreas destinadas às bacias de detenção. 

Tendo-se em vista a necessidade de análise de viabilidade das bacias de detenção, realizaram-

se 3 (três) alternativas de simulações. Em todas as alternativas as bacias 4 e 7 foram simuladas 

desconsiderando as limitações de jusante, já que o amortecimento e retardo do hidrograma da bacia 

9 representa um peso bastante significativo no canal principal do rio Criciúma.  

A seguir serão apresentadas as alternativas sugeridas para as simulações do cenário futuro da 

bacia 9. 

 

Alternativa 1: Simulação com todas as bacias de detenção sugeridas. 

O hidrograma de saída no ponto de aporte ao rio Criciúma está ilustrado na Figura 2. O pico 

do hidrograma, no intervalo de tempo 134min foi de 26,5m3/s. 

Pode-se concluir, observando-se a Tabela 5, que as bacias 1, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 atingiram 

alturas inferiores a 66cm, que representa 55% de sua capacidade, tornando sua execução 

questionável. Também é importante salientar que estas bacias de detenção encontram-se em regiões 

de cabeceira da sub-bacia, o que justifica sua utilização abaixo do volume esperado. A contribuição 

afluente nestes pontos não é suficiente para permitir um melhor aproveitamento. 

A bacia de detenção 12 apresenta um volume muito pequeno para o aporte de montante. Seria 

interessante verificar a possibilidade de acréscimo de área, em função de sua localização bastante 

estratégica para o amortecimento do pico de vazão e retardo da cheia. 
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Hidrogramas no Exutório da Sub-bacia 9 
Alternativa 1
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Figura 2 – Hidrograma no exutório da sub-bacia 9 – Alternativa 1 

 

Tabela 5 - Resultados das simulações nas bacias de detenção da SB9: Alternativa 1 

Bacia de 
detenção 

Pico de vazão no hidrograma 
de entrada (m3/s) 

Pico de vazão no hidrograma 
de saída (m3/s) 

h máxima na bacia de 
detenção (m) 

1 0,58 0,19 0,33 
2 0,55 0,32 0,95 
3 1,23 0,36 1,19 
4 6,74 5,4 1,65 
5 0,66 0,27 0,66 
6 0,24 0,19 0,35 
7 0,72 0,55 1,23 
8 0,27 0,19 0,36 
9 0,17 0,15 0,24 

10 0,08 0,07 0,07 
11 0,53 0,2 0,4 
12 19,5 19,2 2,23 
13 7,5 1,66 1,04 

 

Alternativa 2: Simulação com as bacias de detenção 4; 12 e 13. 

O hidrograma de saída no ponto de aporte ao rio Criciúma está ilustrado na Figura 3. O pico 

do hidrograma, no intervalo de tempo 128min foi de 30,1m3/s. 

Nesta simulação foram consideradas as bacias de detenção onde ocorreu vertimento na 

alternativa 1, ou seja, cujo volume foi totalmente ocupado (4 e 12), e a bacia 13, que apresenta um 

grande volume disponível, de 24675m3. Comprovou-se, conforme o resultado desta alternativa de 

simulação apresentado na Tabela 6, que a bacia de detenção 13 comporta toda a contribuição 

afluente, sendo desnecessária a existência dos reservatórios a montante (8, 9, 10 e 11). 
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Hidrogramas no Exutório da Sub-bacia 9
Alternativa 2
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Figura 3 – Hidrograma no exutório da sub-bacia 9 – Alternativa 2 

 

Tabela 6 - Resultados das simulações nas bacias de detenção da SB9: Alternativa 2 

Bacia de 
detenção 

Pico de vazão no hidrograma 
de entrada (m3/s) 

Pico de vazão no hidrograma 
de saída (m3/s) 

h máxima na bacia 
de detenção (m) 

4 7,97 6,66 1,69 
12 22,96 22,59 2,36 
13 8,07 1,67 1,12 

 

Alternativa 3: Simulação com as bacias de detenção 3, 4; 7; 12 e 13 

O hidrograma de saída no ponto de aporte ao rio Criciúma está ilustrado na Figura 4. O pico 

do hidrograma, no intervalo de tempo 128min foi de 28,8m3/s. 
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Figura 4 – Hidrograma no exutório da sub-bacia 9 – Alternativa 3 

Tendo-se em vista que as bacias de detenção 3 e 7 atingiram alturas próximas a de vertimento, 

como mostra o resultado da alternativa 1 (Tabela 5), simulou-se uma alternativa intermediária entre 

a 1 e a 2, considerando suas inclusões. No entanto, observou-se uma redução pouco significativa da 

vazão de pico do hidrograma do exutório da sub-bacia 9 (Figura 4), o que torna suas inserções 
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discutíveis. Pensou-se em incluir a bacia de detenção 2 nesta simulação, devido ao nível que ela 

atinge (0,95m), no entanto na simulação da alternativa 2 percebeu-se que a bacia de detenção 4, a 

jusante, apresenta uma alteração pouco significativa com a exclusão da bacia 2 da simulação. 

Os resultados obtidos em cada bacia de detenção, nesta alternativa de simulação, podem ser 

observados na Tabela 7. 

Tabela 7 - Resultados das simulações nas bacias de detenção da SB9: Alternativa 3 

Bacia de 
detenção 

Pico de vazão no hidrograma 
de entrada (m3/s) 

Pico de vazão no 
hidrograma de saída (m3/s) 

h máxima na bacia 
de detenção (m) 

3 1,23 0,36 1,19 
4 7,97 6,66 1,69 
7 0,80 0,64 1,25 
12 21,7 21,3 2,31 
13 8,07 1,67 1,12 

 

Simulação da sub-bacia 12 

Para a simulação do cenário futuro da sub-bacia 12 foi sugerida 1 (uma) região potencial à 

construção de reservatórios de detenção (Figura 1 e Tabela 1). Na Tabela 8 é apresentada a síntese 

do resultado da simulação hidrológica com a bacia sugerida. 

Tabela 8 - Resultado da simulação na bacia de detenção da SB12 

Bacia de 
detenção 

Pico de vazão no hidrograma 
de entrada (m3/s) 

Pico de vazão no 
hidrograma de saída (m3/s) 

h máxima na bacia 
de detenção (m) 

1 0,36 0,18 0,34 
 

A análise dos resultados apresentados na Tabela 8 evidencia um sub-aproveitamento da bacia 

de detenção, uma vez que a cota do vertedor é de 1,20m e o nível de água máximo atingido foi 

0,34m. Isto ocorre devido à pequena vazão afluente, decorrente do fato de estar o reservatório 

localizado muito a montante na sub-bacia, onde a área de drenagem da bacia de contribuição 

afluente é de apenas 1,66% da área de drenagem da sub-bacia 12. 

Na simulação do cenário atual do rio Criciúma, sem a implantação de reservatórios de 

detenção, obteve-se, no ponto de aporte da sub-bacia 12 o hidrograma com pico de 21,9m3/s, no 

tempo de 84min e com a bacia de detenção o pico do hidrograma chega a 20,9m3/s, em 92min. 

 

Simulação da sub-bacia 13 

Nesta bacia existe somente uma região disponível para a construção de uma bacia de detenção 

(Figura 1 e Tabela 1). Conforme os resultados apresentados na Tabela 9, verificou-se um bom 

aproveitamento desta bacia de detenção, indicando-se sua construção. 

Tabela 9 - Resultados da simulação na bacia de detenção da SB13 

Bacia de 
detenção 

Pico de vazão no hidrograma 
de entrada (m3/s) 

Pico de vazão no 
hidrograma de saída (m3/s) 

h máxima na bacia 
de detenção (m) 

1 4,68 2,19 1,28 
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Na simulação do cenário atual do rio Criciúma, sem a implantação de bacias de detenção, 

obteve-se, no ponto de aporte da sub-bacia 13 o hidrograma com pico de 11,5m3/s em 84min. 

Considerando a inclusão da bacia sugerida o pico do hidrograma, em 88min foi de 8,38m3/s. 

 

Simulação da sub-bacia 14A 

Para a simulação do cenário futuro da sub-bacia 14A foi sugerida 1 (uma) região potencial à 

construção de reservatórios de detenção, como pode ser verificado na Figura 1 e Tabela 1. 

Na Tabela 10 é apresentada a síntese dos resultados da simulação hidrológica com a bacia 

sugerida. 

Tabela 10 - Resultados da simulação na bacia de detenção da SB14A 

Bacia de 
detenção 

Pico de vazão no hidrograma 
de entrada (m3/s) 

Pico de vazão no 
hidrograma de saída (m3/s) 

h máxima na bacia 
de detenção (m) 

1 1,47 0,34 1,04 
 

Pela análise dos resultados, apresentados na Tabela 10, verifica-se um bom aproveitamento da 

bacia de detenção, uma vez que há um considerável abatimento do pico do hidrograma afluente e o 

nível de água no reservatório aproxima-se da cota do vertedor. Entretanto, a influência desta bacia 

restringe-se à região onde ela está localizada, pois a sua contribuição para reduzir o pico do 

hidrograma de saída da sub-bacia 14 é pequena. 

Na simulação do cenário atual do rio Criciúma, sem a implantação de reservatórios de 

detenção, obteve-se, no ponto de aporte da sub-bacia 14A o hidrograma com pico de 13,9m3/s em 

84min e com a bacia proposta o pico do hidrograma chega a 12,4m3/s, no tempo de 90min. 

 

Simulação da sub-bacia 15 

Para a simulação do cenário futuro da sub-bacia 15 foram sugeridas 2 (duas) regiões 

potenciais à construção de reservatórios de detenção (Figura 1 e Tabela 1). 

Na Tabela 11 é apresentada a síntese dos resultados da simulação hidrológica com as bacias 

sugeridas. 

Tabela 11 - Resultados das simulações nos reservatórios da SB15 

Bacia de 
detenção 

Pico de vazão no hidrograma de 
entrada (m3/s) 

Pico de vazão no 
hidrograma de saída (m3/s) 

h máxima na bacia 
de detenção (m) 

1 3,28 0,30 0,84 
2 1,07 0,36 1,14 

 

Considerando os resultados apresentados na tabela acima, percebe-se que houve um 

abatimento significativo do pico de cheia e um bom aproveitamento do volume disponível em 

ambas as bacias de detenção, sem ocorrer, entretanto, vertimento. Como a canalização 

imediatamente a jusante da bacia de detenção 1 é de dimensões apreciáveis, canal a céu aberto com 
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1,5m de altura e 3,0m de largura, para que esta bacia funcione da maneira como simulado e com os 

resultados apresentados na Tabela 11 ela deve operar “off-line”, isto é, toda água afluente deve 

passar pela bacia em estudo, sem que parte desta água seja desviada para a canalização a jusante. A 

bacia de detenção 2 deve funcionar de maneira análoga a bacia 1. 

Na simulação do cenário atual do rio Criciúma, sem a implantação de reservatórios de 

detenção, obteve-se, no ponto de aporte da sub-bacia 15 o hidrograma com pico de 27,6m3/s em 

82min. Considerando as bacias propostas o pico de vazão foi de 22,9m3/s, num tempo de 86min. 

 

Simulação da sub-bacia 16 

Para a simulação do cenário futuro da sub-bacia 16 foram sugeridas 4 (quatro) regiões 

potenciais à construção de reservatórios de detenção, como pode ser observado na Figura 1 e Tabela 

1. 

Na Tabela 12 é apresentada a síntese dos resultados da simulação hidrológica com as bacias 

sugeridas. 

Tabela 12 - Resultados das simulações nos reservatórios da SB16 

Bacia de 
detenção 

Pico de vazão no hidrograma 
de entrada (m3/s) 

Pico de vazão no 
hidrograma de saída (m3/s) 

h máxima na bacia de 
detenção (m) 

1 1,06 0,29 0,78 
2 8,23 4,07 1,46 
3 9,17 6,54 1,55 
4 1,46 0,31 0,88 

 

Considerando os resultados apresentados na tabela acima, percebe-se que embora o nível de 

água máximo nas bacias 1 e 4 tenha ficado bem abaixo da cota do vertedor (1,20m) houve um 

abatimento significativo do pico de cheia, o que justifica a localização destas bacias de detenção. A 

simulação indica que ocorre vertimento nas bacias 2 e 3, sendo, portanto, aconselhável, na medida 

do possível, aumentar a área de armazenamento nestas bacias. 

A comparação entre os gráficos da Figura 5 revela uma redução apreciável do pico de cheia 

entre os hidrogramas de saída da sub-bacia 16, respectivamente, sem nenhuma bacia de detenção e 

com todas as bacias propostas. Na simulação do cenário atual do rio Criciúma, sem a implantação 

de reservatórios de detenção, obteve-se, no ponto de aporte da sub-bacia 16, um hidrograma com 

pico de 21,7m3/s no tempo de 92min. O pico de vazão no hidrograma com todas as bacias de 

detenção foi de 9,1m3/s, num tempo de 96min. 
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Hidrogramas no Exutório da Sub-bacia 16
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Figura 5 – Hidrograma no exutório da sub-bacia 16 

 

Simulação da sub-bacia 17 

Para a simulação do cenário futuro da sub-bacia 17 foram levantadas, conforme a Figura 1 e 

Tabela 1, 5 (cinco) áreas destinadas às bacias de detenção. 

Nas simulações foi desconsiderado o “by-pass” nas bacias de detenção 1 e 5, em função da 

vazão de entrada ser inferior à capacidade de jusante da canalização, o que anula o efeito de 

armazenamento na bacia de detenção, contrariando o objetivo principal proposto, que é o de retardo 

dos hidrogramas. 

Conforme ilustrado na Figura 6, na simulação do cenário atual do rio Criciúma, sem a 

implantação de reservatórios de detenção, verifica-se, no ponto de aporte da sub-bacia 17, um pico 

do hidrograma, no intervalo de tempo 86min de 17,8m3/s. Com a inclusão das cinco bacias de 

detenção, o hidrograma apresentou-se com um pico de 7,64m3/s, no intervalo de tempo 102min. 
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Figura 6 – Hidrograma no exutório da sub-bacia 17 
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Na Tabela 13 é apresentada a síntese dos resultados da simulação hidrológica com as bacias 

sugeridas. 

Tabela 13 - Resultados das simulações nas bacias de detenção da SB17 

Bacia de 
detenção 

Pico de vazão no hidrograma 
de entrada (m3/s) 

Pico de vazão no 
hidrograma de saída (m3/s) 

h máxima na bacia 
de detenção (m) 

1 0,68 0,30 0,83 
2 2,57 0,33 1,00 
3 4,6 1,87 1,4 
4 6,43 6,07 1,52 
5 8,65 6,92 1,82 

 

Conclui-se que as bacias de detenção 4 e 5 são muito pequenas para o aporte de montante. A 

construção da bacia de detenção 4 é questionável, devido à pequena diferença entre os picos de 

vazão dos hidrogramas de entrada e saída desta bacia, e para a bacia 5 sugere-se uma avaliação da 

possibilidade de aumento de área em função de sua posição estratégica na sub-bacia 17. 

 

ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS E SIMULAÇÃO FINAL DO CENÁRIO FUTURO 

A análise das alternativas propostas de simulação das sub-bacias foi realizada com base em 

aspectos relacionados à eficiência de armazenamento dos reservatórios e necessidade local de 

retardo do escoamento superficial (problemas específicos de inundações). As seguintes demandas e 

decisões foram elencadas: 

• Necessidade de acréscimo de área disponível para a bacia de detenção 12, situada na 

micro-bacia 9, devido a sua localização bastante estratégica para o retardo do escoamento 

na bacia. Considerou-se um aumento de 30% em função da disponibilidade de área 

existente no local; 

• Inclusão da bacia de detenção 2 na alternativa de simulação 3 da sub-bacia 9, em função 

de uma necessidade local; 

• Exclusão da bacia de detenção 1 da sub-bacia 3, devido à baixa eficiência de 

armazenamento em relação à vazão afluente; 

• Permanência das demais bacias de detenção nas sub-bacias simuladas.  

 

Sub-bacia 9 – Alternativa Final 

A nova simulação do cenário futuro da sub-bacia 9 gerou os resultados apresentados na 

Figura 7 e Tabela 14. 

O hidrograma de saída no ponto de aporte ao rio Criciúma apresentou um pico, no intervalo 

de tempo 128min, de 27,9m3/s. Sendo que no cenário atual, o pico do hidrograma, no intervalo de 

tempo 114min foi de 42,1m3/s. 
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Figura 7 – Hidrograma no exutório da sub-bacia 9 – Alternativa Final 

 

Tabela 14 - Resultados das simulações nas bacias de detenção da SB9: Alternativa final 

Bacia de 
detenção 

Pico de vazão no hidrograma 
de entrada (m3/s) 

Pico de vazão no 
hidrograma de saída (m3/s) 

h máxima na bacia 
de detenção (m) 

2 0,55 0,32 0,94 
3 1,23 0,36 1,18 
4 7,66 6,36 1,70 
7 0,80 0,64 1,25 

12 21,2 20,6 2,28 
13 8,07 1,67 1,12 

 

Síntese das Bacias de Detenção Usadas na Simulação Final 

A simulação final do canal do rio Criciúma no cenário futuro foi realizada considerando as 

bacias de detenção e respectivos valores de vazão, que será desviada da bacia pela canalização 

existente (by-pass), apresentados na Tabela 15. 

Tabela 15 - Bacias de detenção utilizadas na simulação final do cenário futuro  

SB de 
contribuição 

Bacia de 
Detenção 

By-pass 
(m3/s) 

SB de 
contribuição 

Bacia de 
Detenção 

By-pass 
(m3/s) 

2 - 14 1 - 
3 

3 - 1 - 
5 1 - 

15 
2 - 

2 - 1 - 
3 - 2 1,36 
4 - 3 2,66 
7 - 

16 

4 - 
12 1,41 1 - 

9 

13 1,32 2 - 
12 1 - 3 - 
13 1 1,4 4 - 

   

17 

5 - 
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Resultados da simulação para o cenáro futuro 

Para a simulação do cenário futuro do rio Criciúma foram substituídos os hidrogramas de 

entrada de cada sub-bacia de contribuição, calculados no cenário atual a partir de modelos chuva-

vazão, pelos hidrogramas simulados em cada sub-bacia considerando a inclusão das bacias de 

detenção.  

Similarmente ao cenário atual, o modelo calculou em cada trecho de água do rio Criciúma o 

hidrograma de entrada (hidrograma propagado) e o hidrograma de saída (capacidade do conduto). 

Caso a capacidade do conduto fosse excedida, nos condutos fechados a opção para o tratamento de 

excessos foi o armazenamento e nos canais abertos a partir dos hidrogramas de entrada e saída 

foram calculados, em planilha eletrônica, os volumes excedentes. Foi possível obter desta forma os 

trechos com problemas de extravasamento e os respectivos volumes.  

A partir dos trechos críticos definiram-se as Regiões Críticas, correspondentes a um trecho 

crítico isolado ou a mais de um, no caso de trechos críticos contíguos. Na Tabela 16 estes resultados 

são apresentados. A última coluna da tabela (Cenário Futuro/Atual) apresenta um comparativo entre 

os volumes de armazenamento no cenário atual e futuro, representando a eficiência do efeito das 

bacias de amortecimento na simulação do canal principal do rio Criciúma. Esta eficiência foi 

calculada para as regiões críticas, considerando desta forma trechos consecutivos onde ocorreu 

extravasamento. 

Tabela 16 – Regiões Críticas e Volumes Excedentes 

Região 
Crítica Trecho Volume(m3) 

Cenário Atual 
Volume(m3)  

Cenário Futuro 
Cenário 

Futuro/Atual (%) 

1 35317 3622 1 
2 7964 2340 

86,2 

2 3 14546 13766 5,4 
7 28602 19546 3 
8 23128 21868 

19,9 

4 14 32342 27149 16,1 
5 37 24827 23380 5,8 
6 40 59539 22100 62,9 

43 49816 7 
44 

212258 
167423 

-2,4 

48 53026 47908 9,7 
8 

49 25546 24995 2,2 

 

Nas Figuras 8 e 9 são apresentados os hidrogramas, nos cenários atual e futuro, dos trechos do 

canal do rio Criciúma onde houve um amortecimento significativo das vazões devido às bacias de 

detenção. 
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Figura 8 – Hidrogramas – Região Crítica 1 - Trecho 1 
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Figura 9 – Hidrogramas – Região Crítica 7 - Trecho 40 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Comparando-se os resultados obtidos nas simulações para o cenário atual e futuro, 

apresentados na Tabela 16, conclui-se que, em relação ao canal principal do rio Criciúma, houve 

redução significativa de volumes excedentes, isto é, redução maior que 30% nas regiões 1 e 6. 

As simulações foram feitas para uma situação crítica, com tempo de retorno de 10 anos, sendo 

que para tempos de retorno inferiores, isto é, para eventos mais freqüentes e de menor magnitude, 

ocorrerão reduções mais significativas dos volumes excedentes.  

Finalmente, cabe salientar que a principal limitação do método de Muskingum para 

propagação de cheias é que os efeitos de jusante sobre o escoamento de montante não são 

considerados. Recomenda-se, numa fase de maior detalhamento do projeto, a utilização de um 

modelo hidrológico que considere tais efeitos. 
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Figura 1 – Bacia do Rio Criciúma: Regiões Críticas e Bacias de Detenção 
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